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Módosítás 31
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 27. 
cikke értelmében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti.
Ez a szolgálat a tagállamok diplomáciai 
szolgálataival együttműködésben fog 
tevékenykedni, és a Tanács Főtitkársága, 
valamint a Bizottság megfelelő szervezeti 
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a 
nemzeti diplomáciai szolgálatok által 
kirendelt személyzetből fog állni.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 27. 
cikke értelmében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjét az 
Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) segíti.
Ez a szolgálat a tagállamok diplomáciai 
szolgálataival együttműködésben fog 
tevékenykedni, és a Tanács Főtitkársága, 
valamint a Bizottság megfelelő szervezeti 
egységeinek tisztviselőiből, továbbá a 
nemzeti diplomáciai szolgálatok által 
kirendelt személyzetből fog állni. E 
rendelet alkalmazásában a „nemzeti 
diplomáciai szolgálatoktól érkező 
alkalmazottak” közé kell sorolni azokat a 
más kormányzati szervezettől érkező 
alkalmazottakat is, akiket nemzeti 
diplomáciai szolgálat az EKSZ-be kíván 
kirendelni, vagy már ki is rendelte őket.

Or. en

Módosítás 32
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az egyedi helyzetek rugalmas 
számításba vétele érdekében (például ha 
sürgősen kell betölteni egy álláshelyet, 
vagy támogató feladatok kerülnek a 
jövőben átadásra az EKSZ–hez a Tanácstól 
vagy a Bizottságtól) kivételes esetekben 
szolgálati érdekből lehetővé kell tenni a 

(7) Az egyedi helyzetek rugalmas 
számításba vétele érdekében (például ha 
sürgősen kell betölteni egy álláshelyet, 
vagy támogató feladatok kerülnek a 
jövőben átadásra az EKSZ-hez a Tanácstól 
vagy a Bizottságtól) kivételes, kellően 
indokolt esetekben szolgálati érdekből 
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tisztviselők áthelyezését a Tanácstól vagy a 
Bizottságtól az EKSZ–hez az üres álláshely 
előzetes meghirdetése nélkül. Hasonlóképp 
lehetővé kell tenni szolgálati érdekből a 
tisztviselők áthelyezését az EKSZ–től a 
Tanácshoz vagy a Bizottsághoz.

lehetővé kell tenni a tisztviselők 
áthelyezését a Tanácstól vagy a 
Bizottságtól az EKSZ-hez az üres álláshely 
előzetes meghirdetése nélkül. Hasonlóképp 
lehetővé kell tenni szolgálati érdekből a 
tisztviselők áthelyezését az EKSZ–től a 
Tanácshoz vagy a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 33
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Szükség van annak biztosítására, hogy 
a nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó személyzet, illetve a tanácsi és 
bizottsági jelöltek és a belső jelöltek 
egyenlő esélyekkel pályázhassanak az 
EKSZ–beli álláshelyekre. Legkésőbb 2013. 
július 1-től ennek a többi intézménybeli 
jelöltekre is ki kell terjednie.
Mindazonáltal a diplomáciai 
szolgálatokból származó személyzet 
EKSZ–beli megfelelő képviselete 
érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig 
dönthet arról, hogy AD álláshelyek 
esetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élvezzenek.

(8) Szükség van annak biztosítására, hogy 
a nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
származó személyzet, illetve a tanácsi és 
bizottsági jelöltek és a belső jelöltek 
egyenlő esélyekkel, a megfelelő földrajzi 
képviselet biztosítása mellett
pályázhassanak az EKSZ–beli 
álláshelyekre. Legkésőbb 2013. július 1-től 
ennek a többi intézménybeli jelöltekre is ki 
kell terjednie. Mindazonáltal a diplomáciai 
szolgálatokból származó személyzet 
EKSZ–beli megfelelő képviselete 
érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig 
dönthet arról, hogy AD álláshelyek 
esetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élvezzenek, a megfelelő földrajzi 
képviselet szükségességének figyelembe 
vételével.

Or. pl
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Módosítás 34
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A nemzeti diplomáciai szolgálatokból 
kiválasztott jelölteket, akiket a tagállamuk 
kirendelt, ideiglenes alkalmazottként kell 
foglalkoztatni, hogy a tisztviselőkkel 
azonos helyzetbe kerüljenek. Az EKSZ 
által elfogadandó végrehajtási 
rendelkezéseknek a tisztviselőkkel azonos 
karrierlehetőségeket kell biztosítaniuk az 
ideiglenes alkalmazottak számára.

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 35
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az EKSZ személyzetét érdemek 
alapján, egyben a megfelelő földrajzi 
megoszlás és a nemek közötti egyensúly 
biztosításával nevezik ki. Az EKSZ 
személyzetében valamennyi uniós 
tagállam állampolgárainak megfelelő 
arányban kell jelen lenniük.

Or. en
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Módosítás 36
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új)
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
38 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A „Közösségek tagállamai egyikének 
állampolgára”kifejezés helyére „az Unió 
polgára” kifejezés lép.

Or. en

Módosítás 37
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 a pont (új)
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
38 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A 38. cikk f) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„f) a kirendelt tisztviselő megtartja 
beosztását [...]; kiküldetése alatt 
magasabb fizetési fokozatba lép és [...] az 
Európai Közösségek egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási 
feltételek 15. cikke (1) bekezdésének 
második albekezdése alapján hozott 
határozattal léptethető elő.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás nem teremt megfelelő jogbiztonságot a kifizetési fokozatok terén 
történő előrelépés és az előléptetések kapcsán a kiküldetés idején. A kirendelt tisztviselőknek 
jogbiztonságra van szükségük az eredeti szolgálatukhoz való visszatéréskor élvezett 
helyzetükkel kapcsolatban, ezért a kiküldetés során az alkalmazandó rendelkezésekkel 
összhangban garantálni kell a fizetési fokozatok terén történő előrelépést és előléptetéseket.



AM\829618HU.doc 7/21 PE448.750v01-00

HU

Módosítás 38
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 7 b pont (új)
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
39 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A 39. cikk f) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„f) a kirendelés lejártával a tisztviselőt 
vissza kell helyezni az aktuális besorolási 
fokozatának megfelelő első beosztásba, 
amely csoportján  belül megüresedik, 
feltéve hogy megfelel az adott beosztásra 
vonatkozó követelményeknek. 
Amennyiben visszautasítja a felajánlott 
beosztást, ugyanazon feltételek mellett 
megtartja a visszahelyezésre vonatkozó 
jogát, amennyiben a besorolási 
fokozatának megfelelő, csoportján
belüli következő hely megüresedik; 
amennyiben másodszor is visszautasítja 
a beosztást, a vegyesbizottsággal 
folytatott konzultációt követően 
lemondásra szólítható fel. Tényleges 
visszahelyezéséig a tisztviselő 
kirendelésben marad, fizetés nélkül.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazás nem teremt megfelelő jogbiztonságot a kifizetési fokozatok terén 
történő előrelépés és az előléptetések kapcsán a kiküldetés idején. A kirendelt tisztviselőknek 
jogbiztonságra van szükségük az eredeti szolgálatukhoz való visszatéréskor élvezett 
helyzetükkel kapcsolatban, ezért a kiküldetés során az alkalmazandó rendelkezésekkel 
összhangban garantálni kell a fizetési fokozatok terén történő előrelépést és előléptetéseket.

Módosítás 39
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 a pont (új)
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VII melléklet – 13 -a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A VII. melléklet a következő cikkel 
egészül ki:

13 -a. cikk
1. A 11. és 13. cikktől való eltéréssel az 
Európai Parlamentnek az intézmény 
három munkahelyszínének valamelyikére 
kiküldetésbe küldött alkalmazottai úgy is 
dönthetnek, hogy nem nyújtanak be 
kísérő dokumentumokat. Ebben az 
esetben részükre az érintett országra 
vonatkozólag meghatározott 
maximumösszeg 60%-ának megfelelő 
összegű átalányt fizetnek minden, a 
kiküldetés helyszínén töltött és 
engedélyezett éjszaka után. A kiküldetési 
költségekből előleg fizethető.
Az előleg átalányösszegének kifizetésére 
nem kerülhet sor a kiküldetés során 
történő munkavégzés megkezdése előtti és 
annak befejezése utáni éjszakákra.
A szolgálati utak hasonló időszakára a 
kiküldött alkalmazottak semmiképpen 
nem kombinálhatják a szállásköltségek 
átalányösszegű költségtérítését az igazoló 
dokumentumok alapján történő 
költségtérítéssel. Amennyiben a 
kiküldetési költségekről szóló nyilatkozat 
nem tartalmazza egyértelműen, hogy 
melyik lehetőséget választották, a 
kiküldetési költségeket az igazoló 
dokumentumok alapján kell rendezni.
2. Az Európai Parlament azon 
alkalmazottai, akik a plenáris ülések alatt 
Strasbourgba szolgálati utat tesznek, a 
kiküldetési költségekről szóló 
nyilatkozatukhoz csatolt kérelem alapján 
kérhetik a Strasbourg városa és a 
szálláshelyük közötti utazás során megtett 
kilométereken alapuló térítésnyújtást.
Ezt a kilométeralapú térítést akkor lehet 
kifizetni, ha:
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– a kiküldött alkalmazott kifizetett 
szállodai számlát nyújt be;
– a Strasbourg városa és a szálláshely 
közötti távolság megfelelően nagy.
A szállodai számla és a kilométeralapú 
térítés keretében kifizetett teljes összeg 
nem haladhatja meg a Strasbourg 
vonatkozásában megállapított térítés 
maximális összegét.

Or. en

Indokolás

A személyzeti szabályzatot külön rendelkezésekkel kell bővíteni az Európai Parlament sajátos 
igényeinek figyelembe vételére, amely intézmény alkalmazottainak rendszeresen 
kiküldetésekre kell utazniuk az intézmény egyik munkahelyszínéről a másikra.

Módosítás 40
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 b pont (új)
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VII melléklet – 13 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A VII. melléklet 13a. cikkének helyébe 
a következő szöveg lép:

„13a. cikk
Az e melléklet 11., 12., 13. és 13 -a. 
cikkének alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat az egyes 
intézmények az általános végrehajtási 
rendelkezések alapján fogadják el.”

Or. en

Indokolás

A személyzeti szabályzatot külön rendelkezésekkel kell bővíteni az Európai Parlament sajátos 
igényeinek figyelembe vételére, amely intézmény alkalmazottainak rendszeresen 
kiküldetésekre kell utazniuk az intézmény egyik munkahelyszínéről a másikra.
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Módosítás 41
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 c pont (új)
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIII melléklet – 9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. A VIII. melléklet 9. cikke (2) 
bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„2. A kinevezésre jogosult hatóság – a 
szolgálat érdekében, az általános 
végrehajtási rendelkezésekkel bevezetett 
objektív kritériumok és átlátható 
eljárások alapján – határozhat úgy, hogy 
az érintett tisztviselő esetében eltekint a 
fenti csökkentés alkalmazásától. A 
nyugdíjcsökkentés nélkül nyugdíjba 
vonuló tisztviselők [...] száma az adott 
évben nem haladhatja meg az előző 
évben az összes intézményből nyugdíjba 
vonult tisztviselők számának 10 %-át. 
Az éves százalék 8–12 % között 
mozoghat, a kétévenkénti 20 %-os érték 
és a költségvetési semlegesség elvének 
betartásával. A Bizottság az ötödik év 
eltelte előtt az ezen intézkedés 
végrehajtására vonatkozó értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
Bizottság – adott esetben – öt év után az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 336. cikke alapján javaslatot 
tesz az összes intézményből az előző 
évben nyugdíjazott összes tisztviselő 
számarányának 5–10 % közötti 
meghatározására. Ez a rendelkezés nem 
sérti az egyéb alkalmazottakra vonatkozó 
alkalmazási feltételek 39. cikkének 
rendelkezéseit.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza a korai nyugdíjba vonulással kapcsolatos rendelkezéseket.
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Módosítás 42
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 95 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ugyanakkor a küldöttségvezetők 
esetében a kinevezési jogkör gyakorlása a 
Bizottság által a Szerződések által 
ráruházott hatáskörök keretein belül
jóváhagyott jelöltlista alapján történik. Ez 
mutatis mutandis vonatkozik a szolgálati 
érdekből történő áthelyezésekre.

2. Ugyanakkor a küldöttségvezetők 
esetében a kinevezési jogkör gyakorlása
alapos kiválasztási eljárás 
alkalmazásával, az érdemek alapján, a
megfelelő földrajzi és nemek közötti 
egyensúly biztosításával, a 
Szerződésekben ráruházott hatásköreinek 
keretein belül a Bizottság által jóváhagyott 
jelöltlista alapján történik. Ez mutatis 
mutandis vonatkozik a szolgálati érdekből 
történő áthelyezésekre.

Or. en

Módosítás 43
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 97 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (7) cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett, és a 4. cikk és a 29. cikk 
ellenére az érintett intézmények kinevező 
hatósága kivételes esetekben, közös 
egyetértés alapján és kizárólag szolgálati 
érdekekből az üres álláshely előzetes 
meghirdetése nélkül helyezhet át 
tisztviselőket előzetes meghallgatásuk után 
a Tanácstól vagy a Bizottságtól az EKSZ–
hez. Az EKSZ tisztviselőinek a Tanácshoz 

A (7) cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek mellett, és a 4. cikk és a 29. cikk 
ellenére, az Európai Közösségek 
tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról 
és a Közösségek egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló rendeletet 
módosító XXXX/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálybalépését követő egyéves időszakra 
az érintett intézmények kinevező hatósága
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vagy a Bizottsághoz történő áthelyezésére 
azonos feltételekkel kerülhet sor.

kellően indokolt kivételes esetekben és 
kellően megindokolt határozatot követően
közös egyetértés alapján és kizárólag 
szolgálati érdekekből az üres álláshely 
előzetes meghirdetése nélkül helyezhet át 
tisztviselőket előzetes meghallgatásuk után 
a Tanácstól vagy a Bizottságtól az EKSZ-
hez. Az EKSZ tisztviselőinek a Tanácshoz 
vagy a Bizottsághoz történő áthelyezésére 
azonos feltételekkel kerülhet sor.

Or. en

Módosítás 44
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 98 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője és a Bizottság alelnöke által 
meghatározott időponttól, de legkésőbb 
2013. július 1–től kezdődően a kinevező 
hatóság az egyéb intézmények 
tisztviselőinek pályázatait is ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője és a Bizottság alelnöke által 
meghatározott időponttól, de legkésőbb 
2013. július 1–től kezdődően a kinevező 
hatóság az egyéb intézmények 
tisztviselőinek pályázatait is ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el. A személyzeti 
szabályzat alkalmazásában a „nemzeti 
diplomáciai szolgálatoktól érkező 
alkalmazottak” közé kell sorolni azokat a 
más kormányzati szervezettől érkező 
alkalmazottakat is, akiket nemzeti 
diplomáciai szolgálat az EKSZ-be kíván 
kirendelni, vagy már ki is rendelte őket.

Or. en
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Módosítás 45
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 98 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
alkalmazása során és a 97. cikk sérelme 
nélkül a kinevező hatóság a Tanácsnál 
vagy a Bizottságnál meglévő üres álláshely 
feltöltésekor a belső jelöltek és az EKSZ 
azon tisztviselőinek pályázatait, akik az 
érintett intézmények tisztviselői voltak az 
EKSZ tisztviselőivé válásuk előtt, ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el.

2. A 29. cikk (1) bekezdése a) pontjának 
alkalmazása során és a 97. cikk sérelme 
nélkül a kinevező hatóság a Tanácsnál 
vagy a Bizottságnál meglévő üres álláshely 
feltöltésekor a belső jelöltek és az EKSZ 
azon tisztviselőinek pályázatait, akik az 
érintett intézmények tisztviselői voltak az 
EKSZ tisztviselőivé válásuk előtt, ezen 
kategóriák bármelyikének előnyben 
részesítése nélkül bírálja el. A jelen 
alkalmazási feltételek 27. cikkével, 
valamint az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikke 
(1) bekezdésének 1. albekezdésével 
összhangban a felvételi eljárásoknak a 
legjobb képességekkel rendelkező, 
hatékonyan dolgozó és feddhetetlen, a 
tagállamok állampolgárai közül a lehető 
legnagyobb mértékű földrajzi lefedettség 
biztosítása mellett kikerülő tisztviselők és 
ideiglenes alkalmazottak felvételét kell 
biztosítaniuk, a nemek közötti egyensúly 
fenntartásával. Ez az előírás az EKSZ 
egészére és személyzetének egyes tagjaira, 
köztük az egyéb alkalmazottakra 
vonatkozó alkalmazási feltételek 2. 
cikkének e) pontjában említett ideiglenes 
alkalmazottakra is vonatkozik.

Or. en
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Módosítás 46
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 98 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megfelelő földrajzi és nemek 
közötti egyensúly EKSZ-beli biztosítása 
érdekében az alacsonyabb képviselettel 
rendelkező tagállamokból származó, vagy 
a kevésbé képviselt nemet képviselő 
jelöltek lényegileg azonos képesítés esetén 
előnyt élveznek.

Or. pl

Módosítás 47
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 9 pont
Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata
VIIIa cím – 99 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

99a. cikk
Feladataik megkezdése előtt, illetve adott 
esetben ez után, az EKSZ összes AD 
besorolású alkalmazottját azonos 
képzésben kell részesíteni. Ennek 
érdekében létre kell hozni az Európai 
Diplomáciai Akadémiát. Az Akadémia 
szorosan együttműködik a tagállamok 
megfelelő szerveivel és az Európai 
Biztonsági és Védelmi Főiskolával, amely 
átmeneti időszakot követően az 
Akadémiába olvad. Az Akadémián folyó 
képzésnek egységes és harmonizált 
tanterven kell alapulnia, amely az 
Európai Unió történetével és működésével 
kapcsolatos ismeretek mellett adott 
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esetben a konzuli és követségi 
eljárásokkal, diplomáciával, 
konfliktushelyzetekben folytatott 
közvetítéssel és nemzetközi kapcsolatokkal 
foglalkozó képzést is magában foglal. Az 
Akadémia emellett a KBVP-missziók 
résztvevőinek képzésével is foglalkozik, és 
adott esetben az Európai Unió vagy a 
tagállamok egyéb alkalmazottai számára 
is nyitva áll.

Or. en

Módosítás 48
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a pont (új)
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A „Közösségek tagállamai egyikének 
állampolgára”kifejezés helyére „az Unió 
polgára” kifejezés lép.

Or. en

Módosítás 49
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 a pont (új)
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek
40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„40a. cikk

A kinevező hatóság szolgálati érdekből, a 
szolgálati szabályzat 29. cikkének (2) 
bekezdésével való analógia alapján 
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dönthet valamely magas beosztású 
ideiglenes alkalmazott nyugdíjazásáról. A 
személyzeti szabályzat IV. mellékletének 
rendelkezései mutatis mutandis 
alkalmazandók.

Or. en

Indokolás

Az EKSZ létrehozásának egyik következménye lehet, hogy a kinevező hatóságnak az 
alkalmazandó költségvetési szabályokkal összhangban politikai okból vagy szolgálati 
érdekből határozatot kell hoznia egy magas beosztású ideiglenes alkalmazott nyugdíjazásáról.

Módosítás 50
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 b pont (új)
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek
40 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„40b. cikk

A kinevező hatóság dönthet azon 
ideiglenes alkalmazottak nem aktív 
státuszba helyezéséről, akik a kinevező 
hatóság számára engedélyezett álláshelyek 
számának csökkentése miatt létszám 
fölöttivé váltak.
Amíg e státuszban van, az ideiglenes 
alkalmazott nem látja el feladatait, nem 
élvezi a díjazáshoz vagy a magasabb 
fizetési fokozatba lépéshez való jogait A 
nem aktív státuszba helyezett ideiglenes 
alkalmazott a személyzeti szabályzat IV. 
mellékletének megfelelően mutatis 
mutandis kiszámított juttatásban részesül.

Or. en
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Indokolás

Az EKSZ létrehozásának egyik következménye lehet, hogy a kinevező hatóságnak az 
alkalmazandó költségvetési szabályokkal összhangban politikai okból vagy szolgálati 
érdekből, az álláshelyek számának csökkentése miatt határozatot kell hoznia egy ideiglenes 
alkalmazott nem aktív státuszba helyezéséről.

Módosítás 51
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek
10 fejezet – 50b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Legfeljebb négy évre lehet szerződést 
kötni. A szerződések többször
megújíthatóak, minden megújítás során
legfeljebb négy éves időtartamra. A 
megújításra azzal a feltétellel kerülhet sor, 
hogy a diplomáciai szolgálat általi 
kirendelést meghosszabbítják a megújítás 
időtartamára.

2. Legfeljebb négy évre lehet szerződést 
kötni. A szerződések többször
megújíthatók legfeljebb négyéves
időtartamra. Összességében az alkalmazás 
nem lépheti túl a nyolc évet. Azonban 
kivételes esetekben és a szolgálat 
érdekében a nyolcadik év végén a 
szerződés legfeljebb további két évre 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 52
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 10 pont
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek
10 fejezet – 50b cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alkalmazási feltételek 
alkalmazásában a „nemzeti diplomáciai 
szolgálatoktól érkező alkalmazottak” közé 
kell sorolni azokat a más kormányzati 
szervezettől érkező alkalmazottakat is, 
akiket nemzeti diplomáciai szolgálat az 
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EKSZ-be kíván kirendelni, vagy már ki is 
rendelte őket.

Or. en

Módosítás 53
Klaus-Heiner Lehne

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 8 a pont (új)
Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A 39. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép: 
„1. A szolgálatból történő kilépéskor a 2. 
cikk szerinti alkalmazott öregségi 
nyugdíjra, a biztosításmatematikai 
egyenérték átruházására vagy távozási 
díjra jogosult a személyzeti szabályzat 
V. címének 3. fejezetével és VIII. 
mellékletével összhangban. Amennyiben 
az alkalmazott öregségi nyugdíjra 
jogosult, a nyugdíjjogosultságát a 42. 
cikk alapján kifizetett összegek 
arányában csökkentik.
A személyzeti szabályzat VIII. melléklete 
9. cikkének (2) bekezdését kell 
alkalmazni a következő feltételek esetén:
a szolgálat érdekében, általános 
végrehajtási rendelkezésekkel bevezetett
objektív kritériumok és átlátható 
eljárások alapján, a kinevezésre jogosult 
hatóság határozhat úgy, hogy a 
személyzeti szabályzat 9. cikkének (2) 
bekezdése alapján csökkentés nélkül 
nyugdíjra jogosult tisztviselőkön kívül 
bármely évben az összes intézmény
legfeljebb nyolc ideiglenes alkalmazottja 
esetében az ideiglenes alkalmazotti 
nyugdíjra vonatkozóan nem alkalmaz 
csökkentést. Az évenként engedélyezett 
szám változhat legfeljebb kétévente 
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átlagosan tíz alkalmazottig, és a 
költségvetési semlegesség elvére is 
figyelemmel. A Bizottság az ötödik év 
eltelte előtt az ezen intézkedés 
végrehajtására vonatkozó értékelő 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. Adott 
esetben a Bizottság javaslatot nyújt be 
arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 336. cikke 
értelmében öt év elteltével változtassák 
meg az éves szám maximumát.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza a korai nyugdíjba vonulással kapcsolatos rendelkezéseket.

Módosítás 54
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megfelelő földrajzi és nemek 
közötti egyensúly EKSZ-beli biztosítása 
érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke határozhat úgy, hogy 
az alacsonyabb képviselettel rendelkező 
tagállamokból származó, vagy a kevésbé 
képviselt nemet képviselő jelöltek 
lényegileg azonos képesítés esetén előnyt 
élveznek.

Or. pl
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Módosítás 55
Zbigniew Ziobro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A diplomáciai szolgálatokból származó 
személyzet EKSZ–beli megfelelő 
képviselete érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig 
határozhat arról, hogy a személyzeti 
szabályzat 98. cikkének (1) bekezdésétől 
eltérve 2013. június 30-ig egyes, az AD 
csoportba tartozó EKSZ–beli álláshelyek 
tekintetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élveznek.

3. A diplomáciai szolgálatokból származó 
személyzet EKSZ–beli megfelelő 
képviselete érdekében az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke 2013. június 30-ig 
határozhat arról, hogy a személyzeti 
szabályzat 98. cikkének (1) bekezdésétől 
eltérve 2013. június 30-ig egyes, az AD 
csoportba tartozó EKSZ–beli álláshelyek 
tekintetében lényegileg egyező képesítések 
esetében a tagállamok nemzeti diplomáciai 
szolgálataiból származó jelöltek előnyt 
élveznek, a megfelelő földrajzi képviselet 
szükségességének figyelembe vételével.

Or. pl

Módosítás 56
Eva Lichtenberger

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
E rendelet hatálybalépésétől számított két 
éven belül az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője és a 
Bizottság alelnöke legkésőbb 2013 
közepéig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak a rendelet végrehajtásáról, 
különös tekintettel az EKSZ-személyzet 
nemek közötti és földrajzi egyensúlyára.

Or. en
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